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ZAK AD  PROJEKTOWO – US UGOWY
„ Z  N  A  K ”
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Przedmiot Inwestycji:

PROJEKT  BUDOWLANY
Zagospodarowanie centrum Tczowa

„Roboty drogowe przy drodze wojewódzkiej Nr 733”

BRAN A DROGOWA EGZ. 4
Adres Inwestycji: Tczów redni

Dz. nr ewid. 577, 588/28, 588/30, 600
26 – 706 Tczów
powiat: Zwole

Nazwa i adres Inwestora: Gmina w Tczów
Tczów 124
26 – 706 Tczów
powiat: Zwole
woj. mazowieckie

Projektowa :
Stanis aw Wawrzak
Upr. Bud. Nr Wa-167/02
MAZ/BO/5697/01

Opracowanie:
Artur Wróbel

Opracowanie:
mgr in . Konrad Wawrzak

Zwole Sierpie   2009r.
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ZAWARTO     OPRACOWANIA

wiadczenie projektanta

I. CZ   FORMALNO-PRAWNA

II. CZ  OPISOWA
Informacja BiOZ
Opis techniczny

III.  CZ  RYSUNKOWA
Orientacja – skala 1: 10 000
Plan sytuacyjny – skala 1:1000/1:500
Przekroje konstrukcyjne -  skala 1:50
Przekrój zjazdu indywidualnego w osi i planie – skala 1:50

IV.UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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O P I S    T E C H N I C Z N Y
do projektu

“ Zagospodarowanie centrum Tczowa ”

I. DANE OGÓLNE.

1.1 Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora,.
Uzgodnienia z Inwestorem (lokalizacja, szeroko , konstrukcja i nawierzchnia),
Mapa do celów projektowych w skali 1:1000 aktualna w granicach lokalizacji na dzie
opracowania,
Obowi zuj ce normy, przepisy i literatura fachowa,
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z po niejszymi zmianami.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr
204 poz. 2086),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207
poz. 2016 z pó niejszymi zmianami),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z póz. zmianami),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.06.2003 r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre lenia
szczegó owych kryteriów zwi zanych z klasyfikowaniem przedsi wzi  do sporz dzania
raportu o oddzia ywaniu na rodowisko  Dz. U. nr 257 poz. 2573),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre lania metod
i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie
funkcjonalno – u ytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r.,
Katalog typowych nawierzchni drogowych,
Wizja lokalna i pomiary w terenie.
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1.2. Przedmiot opracowania.
       Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania centrum Tczowa: modernizacja
i wykonanie  chodników z kostki brukowej, zagospodarowanie terenu ronda.

1.3. Cel i zakres opracowania.
        Niniejsze opracowanie ma charakter dokumentacji projektowej, której celem jest
okre lenie sposobu  i zakresu wykonania zagospodarowania centrum Tczowa.
       Przed przyst pieniem do robót zwi zanych z zagospodarowaniem centrum Tczowa nale y
oznakowa  teren na czas wykonywania robót, zgodnie z zatwierdzon  dokumentacj  czasowej
organizacji ruchu.

1.4. Etapowanie robót.
       Zakres rzeczowy robót, który opracowano w przedmiarze robót i przedstawiono w
kosztorysie  inwestorskim do niniejszego projektu, stanowi wspólny przedmiot zamówienia
konieczny do wykonania.
W zwi zku na powy sze nie przewiduje si  dzielenia zamówienia na etapy.
       Szczegó owy zakres robót okre lono i przedstawiono w przedmiarze robót i kosztorysie
inwestorskim.

1.5. Lokalizacja i stan istniej cy.
              Przedmiotowa inwestycja znajduje si  w gminie i miejscowo ci Tczów na terenie
dzia ek o nr ewid. 577, 588/28, 588/30, 600  gdzie w pobli u znajduje si  zabytkowy ko ció
parafialny w stylu gotyckim, szko a podstawowa i gimnazjum oraz siedziba gminy. Centrum
miejscowo ci zlokalizowano na skrzy owaniu dróg powiatowych nr 4512W i Nr 4515W z
drog  wojewódzk  Nr 733 w postaci ronda organizuj cego bezpieczny ruch ko owy.
Istniej cy teren przeznaczony pod zagospodarowanie znajduje si  w terenie zabudowanym i
jest uporz dkowany pod wzgl dem komunikacji pieszej poprzez istniej ce chodniki, doj cia i
wyznaczone na jezdni przej cia dla pieszych.
Istniej ce tereny zielone (rondo,  skwerek za przystankiem przy drodze Nr 733) s  równie  w
miar  uporz dkowane, jednak w ramach inwestycji uzupe nione zostan  o nasadzenia
krzewami i kwiatami oraz elementy drobnej architektury.
Istniej ce chodniki z p ytek betonowych zostan  rozebrane i wymienione na kostk  brukow .
Bariery spr yste na rondzie planuje si  zdemontowa .

1.6. Uzbrojenie terenu.
      W granicach pasa drogowego wyst puje uzbrojenie podziemne tj. sie  wodoci gowa i
kanalizacja, które nie koliduje z planowan  inwestycj .
     W przypadku jednak napotkania przy czy lub przej  uzbrojenia pod drog  – nale y z nimi
post powa  w/g zalece  w cicieli urz dze  z zachowaniem szczególnej ostro no ci pod
nadzorem osób nimi zarz dzaj cych lub za ich zgod .
      Zlokalizowano równie  lini  napowietrzn  NN i telefoniczn .
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II. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIA OWE

2.1. Chodniki.
2.1.1. Chodniki w planie.
         W ramach projektu zaplanowano wymian  nawierzchni istniej cego chodnika z p yt
betonowych chodnikowych na kostk  brukow  – chodnik przy drodze wojewódzkiej
Nr 733 od km 55+582 do km 55+714,5 strona lewa. Szeroko  chodnika ustala si  na min. 2,0
m a  do granicy planowanego ogrodzenia wokó  szko y pozostawiaj c istniej cy pas zieleni
przy kraw niku szer. 0,80 m. Po przeciwleg ej w rejonie skrzy owania z droga gminn  do
miejscowo ci Podzakrzówek projektuje si  ustawienie kraw ników drogowych betonowych o
wym. 20x30 cm wyniesionych ponad kraw  jezdni. Przy kraw niku zaprojektowano opask
z kostki brukowej betonowej szeroko ci 0,5 m ograniczona obrze ami.

Zgodnie z za eniami projektowymi zaprojektowano chodniki  o nast puj cych parametrach
technicznych:

chodnik przy drodze Nr 733 s  2,0 m, odc. d . 112,4 mb, od km 55+582 do
km 55+714,5;
chodnik przy drodze gminnej s = 1,0 m, odc. d . 39,5 mb;
linie rozgraniczaj ce w/g stanu aktualnego – nie przewiduje si  korekt stanu

asno ciowego,
przekrój poprzeczny i = 2%
pochylenie pod ne i  < 6%

2.1.2. Chodnik w przekroju pod nym i poprzecznym.
           Profil pod ny chodników przy drodze  wojewódzkiej nr 733 dostosowano do
istniej cego ukszta towania terenu z wyniesieniem niwelety 12 cm ponad kraw  jezdni.
Odcinek nowego chodnika przy drodze gminnej w kierunku Podzakrzówka dostosowa
wysoko ciowo do niwelety utwardzonego pobocza ze spadkiem w kierunku pog bionego
rowu wzd  chodnika.
           Przyj to przekrój poprzeczny jednostronny o warto ci 2%. Spadki pod ne zgodnie z
ukszta towaniem terenu jednak nie przekraczaj ce 6%.

2.1.3. Konstrukcja nawierzchni .
           Zaprojektowano nawierzchni  z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm
na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm i warstwie ods czaj cej z piasku gr. 10 cm po
zag szczeniu. Dodatkowo na poszczególnych odcinkach dla utrzymania prawid owej niwelety
chodnika nale y wykona  nasypy ziemne z gruntu pozyskanego z urobku.

konstrukcja nawierzchni:
kostka brukowa betonowa gr. 6 cm (kolor ty)
podsypka cementowo-piaskowa w il. ¼ o Rm=2,5MPa gr. 4 cm
warstwa ods czaj ca gr. 10 cm po zag szczeniu
grunt nasypowy zag szczony
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2.2. Zjazdy indywidualne.
2.2.1. Zjazdy w planie.
         W ramach budowy chodnika zaprojektowano zjazd gospodarczy w technologii kostki
brukowej w/g parametrów technicznych wyszczególnionych ni ej:

szeroko  zjazd:                                                                         5,0 m
ugo  ca kowita:                                                                   6,40 m

pochylenie pod ne                                                                   > 5%
skosy:                                                                                             1:1

2.2.2. Zjazd w przekroju pod nym i poprzecznym
            Profil pod ny zjazdu w obr bie korony dostosowa  do profilu jezdni oraz ogrodze .

2.2.3. Konstrukcja nawierzchni .
           Zaprojektowano nawierzchnie z kostki  brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z K SM 0/31,5mm gr. 15 cm i warstwie
ods czaj cej z piasku gr. 10 cm.

konstrukcja nawierzchni:
kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (kolor )
podsypka cementowo-piaskowa w il. ¼ o Rm=2,5MPa gr. 4 cm
podbudowa z K SM 0/31,5 mm gr. 15 cm
warstwa ods czaj ca gr. 10 cm po zag szczeniu
grunt nasypowy zag szczony

2.4. Elementy ma ej architektury.
2.4.1. Skwerek za przystankiem
           Zaprojektowano zagospodarowanie skwerku za przystankiem poprzez wykonanie
alejek z  kostki granitowej, ustawienie awek parkowych, wykonanie skalników ozdobnych
oraz nasadzenia kwiatami i krzewami.
Istniej cy przystanek o konstrukcji murowanej podlega rozbiórce, a w jego miejsce planuje si
monta  nowej wiaty przystankowej o konstrukcji stalowej ze ciankami przeszklonymi.
Skalniki o pow. do 4.5 m2 wykona  metod  kombinacyjn  z kamienia polnego, piaskowca,
palisad  betonowych, nasadze  kwiatowych stosuj c sadzonki z gatunków nadaj cych si  do
tego celu.

2.4.2. Rondo w centrum miejscowo ci
           Teren ronda zagospodarowano poprzez likwidacj  bariery spr ystej wokó  ronda  i
ustawienie kraw nika kamiennego granitowego o wym. 20x30 cm wyniesionego ponad
kraw  jezdni. Dodatkowo uwzgl dniaj c walory estetyki zaprojektowano opask  przy
kraw nikow  szeroko ci 0,5 m z kostki kamiennej granitowej 4/6 cm ograniczonej od
wewn trz obrze ami granitowymi 8x30 cm.
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Planuje si  tak e zmniejszenie wysoko ci ronda poprzez zebranie nasypu ziemnego do
wysoko ci projektowej i urz dzenie poprzez wykonanie rabatów kwiatowych i nasadzenia
krzewów nadaj cych si  do tego celu w/g poni szego zestawienia:

LP. Wyszczególnienie Nazwa aci ska Ilo  szt.
1 Sza wia b yszcz ca (czerwone kwiaty np.

Torreador)
Salvia Slendens 300

2 Paciorecznik Indyjski (zielone li cie, pe ne
kwiaty czerwone, pomara czowe, te lub
ró owe)

Canna Indica 60

3 Aksamitka rozpierzch a (niski pe nokwiatowy) Tagetes patula L 300
4 Begonia stale kwitn ca (czerwone li cie, ró owe

kwiaty)
Begonia semperflorens 300

5 eniszek meksyka ski (odmiana redniej
wysoko ci 20 – 320 cm, kwiatostan niebiesko-
fioletowy)

Ageratum houstonianum 300

6 Starzec popielaty (Kwiatostan- niewielkie
koszyczki zebrane w baldachogrona, kwiaty

te)

Senecio cineraria 200

7 Zielistka (ro lina odygowata, jednoli cienna,
pasiaste ulistnienie)

Chlorophytum inornatum 100

                                                                                                                               Razem:  1560 szt.

2.5. Odwodnienie.
       Odwodnienie chodników, zjazdów gospodarczych na posesje i parkingów odbywa  si

dzie powierzchniowo poprzez projektowe spadki pod ne i poprzeczne. Elementami
dodatkowymi s :

wykonanie kolektora deszczowego Ø 250 wraz z wpustami studzienek – droga
Nr 4512W,
wykonanie kana u krytego deszczowego z rur PEHD 400 wraz z wykonaniem
wy apywacza piasku i przykanalikami  Ø 160 – droga Nr 733,
wykonanie cieku na utwardzonym poboczu z dwóch rz dów kostki – droga gminna
do miejscowo ci Podzakrzówek,
umocnienie skarp i dna rowu p ytami a urowymi – przy drodze gminnej do
miejscowo ci Podzakrzówek i drodze Nr 733.

2.6. Bezpiecze stwo i ochrona rodowiska.
       Zagospodarowanie centrum Tczowa g ownie poprzez wykonanie chodników, parkingów i
zagospodarowanie ronda  znacznie poprawi bezpiecze stwo u ytkowników dróg, zarówno
kierowców pojazdów mechanicznych, jak i pieszych u ytkowników (zw aszcza dzieci w wieku
szkolnym).  Zagospodarowanie terenu za przystankiem PKS z wykonaniem elementów ma ej
architektury, wykonanie ziele ców, rabatów kwiatowych i nasadze  ro linno ci ozdobnej
poprawi walory estetyki krajobrazowej miejscowo ci. Ponadto b dzie sk ania  i zach ca
mieszka ców Tczowa do rekreacyjnego wypoczynku na zagospodarowanym skweru w
centrum miejscowo ci.
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        W ramach zagospodarowania centrum Tczowa nie zostanie naruszony w znacz cy
sposób istniej cy drzewostan, jedynie wykarczowane zostan  krzewy  i stare pnie drzew
konieczne do usuni cia. W miejscu usuni tych pni nie planuje si  nowych nasadze .

       Uci liwo ci zwi zane z realizacj  inwestycji b  zminimalizowane do minimum poprzez
prawid ow  organizacj  ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do minimum czasu
budowy.

2.7. Uwagi ko cowe.
       Prace wykona  wed ug obowi zuj cych norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Szczegó owych Specyfikacja Technicznych wykonania i odbioru robót.

………………………..………………………
                                                                                                      projektant   /podpis i piecz /
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